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Урок № 11-12 

Тема: Символічність образів Мавки й дядька Лева - уособлення духовності й 

краси. Мати Лукаша й Килина - антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої 

духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша 

Мета (формувати компетентності): предметні (визначати основні проблеми, 

порушені в „Лісовій пісні”; розкривати фольклорну основу; характеризувати образи; 

порівнювати образи Мавки й Килини; уміти показати на прикладах з тексту духовну 

бідність Килини й матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, 

мистецтва; розкривати красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та 

користолюбства); ключові (уміти знаходити та систематизувати інформацію з різних 

джерел для виконання навчальних завдань; усвідомлювати значення етичних норм в 

особистому та суспільному житті, прагнути їх дотримуватися; уміти пов'язувати події 

художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлювати власні 

думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; критично 

оцінювати результати людської діяльності в природному 

середовищі); загальнокультурні (усвідомлювати кохання як життєствердне почуття, 

джерело творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини; 

розвивати вміння бачити переваги високої духовності над буденністю). 

Матеріали до уроку: Робота з таблицею 

 Світ людей (реальний) Світ природи (фантастичний) 

Персонажі драми   

Їхнє життя   

 

Характеристика образу Мавки 

1. Місце Мавки в системі образів „Лісової пісні”. 

2. Риси характеру героїні. 

3. Як розкривається характер Мавки в її вчинках, у стосунках з іншими персонажами 

(міфічні персонажі)? Які висловлювання дійових осіб доповнюють характеристику героїні? 



4. Як характеризує Мавку її любов до Лукаша? 

5. Портретні риси як засіб розкриття душевної краси героїні. 

6. Роль пейзажу в розкритті психологічного стану Мавки. 

7. Ставлення лесі Українки до своєї героїні. 

Характеристика образу Лукаша 

1. Позитивні задатки в характері, творча обдарованість Лукаша (лагідність, щирість, 

музикальність). 

2. Вплив дядька лева на формування кращих рис в характері юнака (любов до природи, віра 

в безмежні можливості людського пізнання, працьовитість, правдивість, чесність, любов до 

народної творчості). 

3. Негативний вплив на Лукаша його оточення та обставин життя (нерішучість, 

безвольність, непослідовність у вчинках і почуттях, відсутність внутрішньої гармонії, 

інстинкт власника). 

4. Зближення з Мавкою — перемога світлого й благородного в характері героя. 

5. Причини трагедії Лукаша. 

Характеристика дядька Лева 

1. Місце дядька лева в системі образів драми „лісова пісня”. 

2. Безкорисливість — провідна риса характеру дядька лева. 

3. Художні засоби розкриття характеру персонажа. 

4. Зображення дядька лева в його діях і вчинках. 

5. Портрет дядька лева. 

6. Показ взаємин дядька лева з іншими персонажами та їхнє судження про нього. 

7. Мовна характеристика персонажа. 



8. Дядько лев — реалістичний образ мудрого й щирого селянина-трудівника. 

 Характеристика Килини. 

1. Місце Килини в системі образів „лісової пісні”. 

2. Риси характеру героїні. 

3. Як розкривається характер Килини в її вчинках, у стосунках з іншими персонажами? Які 

висловлювання дійових осіб доповнюють характеристику героїні? 

4. Як характеризує Килину її любов до Лукаша? 

5. Портретні риси героїні. 

Характеристика матері Лукаша 

1. Місце матері Лукаша в системі образів драми „лісова пісня”. 

2. Художні засоби розкриття характеру персонажа. 

3. Зображення матері Лукаша в діях і вчинках. 

4. Портрет матері Лукаша. 

5. Показ взаємин матері Лукаша з іншими персонажами та їхнє судження про нього. 

1. Чия доля, на ваш погляд, є більш трагічною: Мавки чи Лукаша? 2. Чому Лукаш 

дослухався до матері? 3. Чи кохала Килина Лукаша? А він її? Свою думку умотивуйте. 4. 

Чи справді Мавка кохала Лукаша, якщо не стала боротися за його кохання? 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

 

 


